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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
ه مد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابالح

 أجمعين، أما بعد:
ــ ": -رحمووه هللا تعووالى–فيقوووا المفلوو   ــ   ال أن حلــ  ول ــ يل ــ  فاشــىر   ا،ث ب  ــ بثمنــ  أو ب  اث ب 

عليووه عووين  هووو مووا لووبب الكوووب، لووون باعووه واسوو إاا موون ليم ووه،   ا كووا  المحلووو  "حنــ  فل ســ 
نووة الم رتبووة علووى هووحه ال دوووة أب  هوود  الكوووب أي لبلووبب حينالووحن ي وحنووك، وا ا كووا  المحلووو  عليووه المل
 مون  ليه الكوب؛ فحل  أي للبسه افًعا للمنة منة الم د ، حينالحن لو اس إاا مون ممنوه علوى أ  وجوهن 

ــ يلــ   ال أن حلـ  ولــ "الوجووه فننوه وحنووك؛ ولوحا وقوووا:  ــ بثمنــ  أو  بـ فاشــىر   ا،ث ب   ل ســ ف اث ب 
اوووا، ولبو  مكو  هوحا فووع جميوا ال وداوا وال بوا  والع " الثــ   بـلل  عليـ   امــى  ممـ   كـان إذا حنـ 

 .لون ما ا وصنا ب حا الكوب   ا كا  ي وس إيد منه وي من ممنه؟ لب دوه أو لراه
 طالب:...........

 شو؟
 طالب:...........

 نعم.
نة تبًعا ألصله، وا  كا  المحلو  عليه لببب هحمك  ا "بثمن  انىفع إن وكلل " ا الكووب لكمن فيه مل

  إا به.لم وحنك   ا باعه وان إا بكمنه أو اس بدله بما لبن -نعم–بعينه او  سائر وجوه اين إاع به 
 طالب:...........

 ها.
 طالب:...........

 حيلة.
 طالب:...........

ٍن مون األسوباب، وعنوع كوو  هوحا الكووب  يور يئو   حل  أي للبب هحا الكوب بعينه؛ ألمرن أو لسوب
 ب حا الرج  ي ومنا أ  لبيعه وين إا بكمنه، ي مانا أ  وس بدله بغيره بما للي  به.

 طالب:...........
وعنووع أهووداه  لووى شوو إن واحوود  لووى مووانع، والمحلووو  عليووه نإووب الكوووب  ووال  لووبب الكوووب الووح  

 حل  عليه.
 طالب:...........

نة  مازالت مااام لبلل ا وان إا ب ا؛ أل   هداءه لغيره ان إاع. المل
 طالب:...........

 لون المنة مازالت لائمة   ا رآه الم د  األوا تحركت فع نإسه المنة.



 

 

 

 

 

 

3  
3 

 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 أوي يـ ال أن حلـ " "غيرهـادار   فـ  معهـا فـأو   ،دار   فـ  زوجىـ  مع يأوي  ال أن حل  وإذا"لاا: 
لزوجوة   ا كوا  أراا بيمينوه جإواء ا حنـ " غيرهـا فـ  معهافأو  " وعنع: معينوة" دار   ف  زوجى  مع

 ي الدار بعين ا. 
عهـا "فأو  مهو حل  أي وأو  ما زوج ه فع اار، اارن معينوة  "يمين  هيجي   س ب   للدار يك  ولم"

 لواا:  وال  موااام حلإنوا علوى هوحه الودار نوروا ننوام بالإنودم أو ب،وقة مإروشوة،   ا كوا  ف ...."
ه الدار، وهناك سبٍ هيج هحه اليمين هحا شعء لنام مع ا فع أ  مكا ن آ ور، وا ا كوا  القصد هح

القصد هجرا  زوج ه فال لنام مع ا فع أ  مكا ، سواًء كا  فوع اار أو فوع فنودم أو فوع شوقة أو 
 فع البر.  

 ل ا أمر.ا موعنع الدار  "يمين  هيجي   س ب   للدار يك  ولمإذا كان أراد بيمين  جفاء زوجى   حن "
رتإوا لموا ا؟ ألنوه ا "عليـ  حنـ  فال ي م  م  الحال  فمات ،غد   ف  غالم  يضر  أن حل  ول "

 عنه ال ولي  لب  حلوا ولت اليمين، لب  حلوا ولت اليمين ارتإا عنه ال ولي  فال حنك عليه  
    ا كووا لموا ا؟ أل  الحووال  مبولفو  فوع ولووت حلووا ولوت اليمووين مبولفو ، "حنــ  الع ـد مــات فـنن" 

، مرااه أ  لبفاب هحا الغالم، حل  أ  لبفاب هحا الغالم، وما  الغالم، فمق ضى كالمه أنه وحنك
 مق ضى كالم المفل  أنه وحنك.

 طالب:...........
   ا ما  الحال  من  ده تلزم الوإارة فوع ترك وه،   ا موا  مون  وده لزموت الوإوارة فوع ترك وه، لوون

 ا كا  مبولف  فع ولت حلوا اليمين هو مبولف  تلزمه الوإارة، لون     ا ما  العبد الحانك الحال 
لوو  عليووه ولووم وكوون لليمووين مولووا مووا كووا   ال وود  موون هووحا اليمووين تأالووٍ هووحا الغووالم، وارتإووا مووا حب
لليمين مولا، مق ضى كالم المفل  أنوه وحنوك؛ ألنوه مكلفو  فوع ولوت حلووا اليموين، وال واهر أنوه 

  ير موجوا، والمب يج  ير موجوا، حنكه ي وجه له، نعم.ي وحنك؛ ألنه السبٍ 
 طالب:...........

  وه.
 طالب:...........

ي وه أل  األص  براءة الحمة، والمن ور  ليه فع األوموا  والنوحور النيوة، نيوة الحوال  كو  حوال  لوه ن
 .ومرااه ولصده، مم لبن ر فع السبٍ المب يج، مم لبن ر  لى العبر  وما لن ب  عليه

 والحين: الولت طاا أو لصر. ا"حين   لم كي ال أن حل  وم "
ــ لمــ كي ال أن حلــ " وحنووك لبوو  سوو ة أشوو ر، لووون بعوودها ي  "حنــ  أشــهر   ســى  ق ــ  فكلمــ  ،احين 

اا ابن عباس: س ة أش ر، لون ه  كو  مون ل [25]إبراهيم: {ٱ   ٻ   ٻ   ٻ }وحنك، لما ا؟ 
 حل  على الحين وس حضر كالم ابن عباس؟
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 ب:...........طال
 شو؟

 طالب: يىعلق األمر بني  الحال .
نعم أولى من وبإسر المراا المو ولم، ف وو أعور  بمورااه ومقصوده، لوون لواا: سو ة أشو ر ع،وا  ابون 

  ة أش ر.ك  س [25]إبراهيم: {ٱ   ٻ   ٻ   ٻ }عباس لاا: 
 طالب:...........

 ها.
 طالب:...........

 لون فع آوا   بكلر في ا الحين.
 الب:...........ط
 ها.

 طالب:...........
 ألرب وأبعد، والحين فع األص  الولت، فالربط ب حه اآلوة على وجه ال صو  ي وجه له.

، فيضــا  ق لــ " ، وعنووع هووو موورااه أي ل ووأ ر عوون هووحا الولووت "وإذا حلــ  أن ي عطيــ  حيــ  فــ  وقــق 
"وإذا حلـ  أن ي عطيـ  وقووا: مرااه أي....حل  أ  وقضيه النوه فوع رمضوا ، فقضواه فوع شوعبا ، 

، فيضــا  ق لــ  لــم يحنــ " ألنووه مووا المقصوووا موون كونووه وحلوو  أ  وقضوويه حقووه فووع  حيــ  فــ  وقــق 
م ي  شكاا، لون لضاه فع شواا وحنك.  رمضا ؟ أي ل أ ر عليه، فن ا تقدف

ــم"فيضــا  ق لــ   ه أ  لووون لووو كووا  مووراا "ال قــق ذلــ  يجــاوز ال أن بيمينــ  أراد كــان إذا ،يحنــ  ل
 ل حق  القضاء فع هحا الولت 

 طالب:...........
 بال قدوم وال أ ير وحنك   ا لصد الولت.

 طالب:...........
  وه.

 طالب:...........
 ي الغد الح  للع لومك، الغد فع اليوم الح  للع لومك الح  أنت فيه.

 طالب:...........
مر ك  شوعءن لوه موا لودا عليوه سوياله، ي ت لى مك  هحه األمور لو حاسبنا الناس علي ا ما م،ى أ

 الح  للع لومك. -على ما وقولو  -لون فع عبر  الناس أ  الغد ببورة 
 طالب:...........
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 وين؟
 طالب:...........

د الغد فع أوله.  لونه تحق  الغد وبجل
 طالب:...........

د ولت الوجوب وهو الحنك.  ي..ي وبجل
 طالب:...........
 وأتع الغد ولم ل مكن. ولو من لومه؛ ألنه
 طالب:...........

.   وه لون هو سيأتع  د ولن ل مكن من الوفاء بيمينه تحق  الحنك حينالحن
 طالب:...........

  وش لو ؟
 طالب:...........

   ا كا  اليوم مقصوا شعء مانع لبرجئ.
 طالب:...........

 ها.
 طالب:...........

 شو؟
 طالب:...........

 ما وبحق  ال د  الح  انعقد اليمين بسببه ي ل حق . ما لنإا؛ ألنه
 طالب:...........

، لووون   ا كووا  لصووده وني ووه أ  لبباشوور  لونووه جوواء الولووت الووح  وجووٍ عليووه الوفوواء بيمينووه ولووم ووو ل
وو  الضوورب  لووى الغوود يبوود أ   ٍن موون األسووباب ال ووع رآهووا، وكونووه أجف الضوورب بنإسووه ل ووحا العبوود لسووب

 هناك مكير سبٍ.
ألنوه وصودم علوى أ  موا شوربه مون  "حنـ  بعض  فشر  ،اإلناء هلا ماء يشر  ال أن حل   ول"

 ماء هحا اإلناء أو ماء فع هحا اإلناء
حف صووعنع لو شرب نص  القارورة مكاًل لود حلو  أي و،ورب  "كل  يشرب  ال أن أراد يك ن  أن إال"

 أي و،رب ا كل ا. أ  هحا الماء الح  شربه ماء هحا اإلناء،  ي أ  وكو  مقصواه
وولم:    نزلووتل   فووع المسووألة ال ووع تبووحكر عوون اإلمووام أبووع حنيإووة أ  رجوو ل لوواا يمرأتووه وهووع علووى الس 

 فأنتل طال ، وا  صعد ل فأنتل طال ، فالجواب.
 طالب:...........
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 نزلت.
 طالب:...........

 ي، نزلت.
 طالب:...........

 تص   لى األرض أو تبحم . السلم وسحٍ من األسإ  شياًلا ف،ياًلا  لى أ 
 طالب: ألنها ما نزلق، لكنها أ نِزلق.

 نعم.
عندنا الح  شورب نصو  مكو  موا لوو نزلوت مون نصو  السولم؛ ألنوه صوحف أن وا نزلوت مون السولم وي 

 نزلت السلم كله، ولو صعد  صح أن ا صعد  ولو لم وكن صعواها للسلم كاماًل.
 طالب:...........

 ي صعوا وي نزوا.لون ا ما حص  من ا شعء 
 طالب:...........

 ها.
 طالب:...........

لي وا. عهحه النيوة مسوألة مانيوة، لوون محاسوب ه بلإ وه عنود انعودام النيوة موكاًل، واي النيوة هوع المودار 
 فع صدر الباب. الني " "وي رجع ف  األيمان إلىلاا: 

 طالب:...........
 بدو  أمر، جاء م برع وحمل ا.

 "يحن  لم" أ : المدلن "من  فهر  ،من  حي  أسى ف  حىى فارقى  ال وهللا :قال ول "
 ".يحن  لم"أل  المإارلة ليست منه، وانما هع من المدلن. " فارقى  ال"
ــ " ــال ول ــا ال :ق ــ  فهــر "نبسووٍ الإوورام  لي مووا، ولووه نصوويبه موون هووحا الإوورام  "افىرقن ــ  من   أل" حن

 .المإارلة من ال رفين، والإرام من طر ن واحد
 طالب:...........

 ها.
 طالب:...........

 مسألة  وش؟
 طالب:...........

  وش في ا؟
 طالب:...........

 وعنع: الإرام من ال رفين، وفع الصورة األولى من طر ن واحد." افىرقنا الي "
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 طالب:...........
 وين؟

 طالب:...........
  وه.

 طالب:...........
 حنك، اللع وحنك الحال . وه، ما للنا: المدلن اللع و

 طالب:...........
 ها.

 طالب:...........
  وه، على ك  حاا الصور هحه ما هع بنصو ، ليست نصو .

 طالب:...........
ر ي ما وبقاا: النية م لًقا؛ أل  فع مكيرا ، وفع صور، لو كأنوه الإقوه مبنوع علوى مكو  هوحه الصوو 

 يده فع األمكاا والن ائر واألشباه لبنع علي ا.فع جميا األبواب طالٍ العلم هحه الصور تبإ
 طالب:...........

ي من أج  طالٍ....عموم المسائ  الإق ية وال إريعا  من للب  أهو  العلوم ل إ يو   هون ال الوٍ، وا
نفة، وبالش من ا األمكلة.  للنا: طالٍ العلم وأ ح من الو اب والس 

 طالب:...........
 يبد من....

 ....طالب:.......
 نعم.

 طالب:...........
 وووه؛ أل  المإاعلووة توووو  موون طوورفين هووحا هووو األصوو  المإارلووة، فقوود تووأتع موون طوور ن واحوود، وفووع 
وووا هووورب العبووود حصووو  الإووورام، لوووون هووو  هوووحا مقصووووا  المسوووألة األولوووى فووورام، ولووود حصووو ؛ ألنوووه لمف

 ب وا المصويب ين تحنوك للحال ؟ المقصوا أنه وحرس للزم هحا الغريم، ح ى لبوفيه النه، تجٍ عليه
 فع ومينك، وحقك وضيا هرب.

  أ  . ك  مرة تريد ال روج تس "مرة ك  على فلل  ،بنذن  إال تخرج ال أن زوجى  على حل  ول "
ك وعنووع فووع هووحا اليوووم أو فووع هووحه الموورة موون ال ووروج،   ا كووا  لصوود  لوو "مــرة   نــ    يكــ ن  أن إال" 

 فيكإع ايس الحا  مرًة واحدة.
 بعينه أشار  ليه لصده.  يأك  هلا الرطب""ول  حل  أال 
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أل  هووحا هووو  اك نإسووه، هووحا ال موور هووو  اك  "حنــ  اتمــر    فأكلــ الرطــب هــلا يأكــ  ال أن حلــ "
ـا" الرطٍ الح  حبل  عليه، والعكب  ا وعووا ي ومكون أ  لرجو"إذا حل  أن ال يأك  تمـر ا فأكـ  رط  

 ال مر وعوا رطٍ، لون الرطٍ وكو  تمر. 
 ......طالب:.....
 ما ل ولد.

 طالب:...........
 شو؟

 طالب:...........
 ي..ي هحا بعيد، هحا لوم وبقصود ل ًعوا، ي عنودك تمور وربطوٍ، حلو  أ  ي وأكو  هوحا ال مور، أ  ي

ـا لـم وأك  تمًرا ما هوو ب وحا ال مور؛ أل  هوحا ال مور لون وعووا رطوٍ " حنـ " يال يأكـ  تمـر ا فأكـ  رط  
 لرطٍ، مم لبب ون،  صار تمًرا، ف و بعينه ما تغير.   وا ا حل  أي وأك  هحا ا

و صوار لو "الرطب ذل  م  ت لد ماك   وكلل  ،حن  اتمر    فأكل الرطب هلا يأك  ال أن حل  ل و "
 أوب كريم ال مر. ابب مكاًل أو صار وبسوونه أوب كريم اآل 

 طالب:...........
  لك المحلو  عليه. وسوونه وس  رجو  منه أشياء، لون أكله صحف أنه أك 

 "وإذا حل  أن ال يأك  تمر ا فأك  رط  ا لم يحن " 
 طالب: ل  كانق نيى  أن  ال يأكل  على هل  الحال .

 النية تقضع على الصورة.
 طالب:...........

  وه النية تقضع على....
ــ يأكــ  ال أن حلــ  وإذا" ــدما  أو المــخ أو الشــحم فأكــ  ا،لحم  ــم ال ور ي أل  هووحه األموو "يحنــ  ل

ت،وو م  علووى اللحووم، ب ووال  العكووب لووو حلوو  أي وأكوو  ال،ووحم، وي وأكوو  الدسووم وأكوو  اللحووم؛ أل  
 اللحم ي لنإك من الدسومة.

ـــ يأكـــ  ال أن حلـــ  وإذا"  رادأ يكـــ ن  أن إال، يحنـــ  لـــم الـــدما  أو المـــخ أو الشـــحم فأكـــ  ا،لحم 
 .ال،حم بأك  فيحنكفال،حم اسم، كحلك المخ اسم وهكحا،  "الدسم اجىنا 

اا  ي فوع حوو "الشـحم مـ  يخلـ  ال اللحـم ألن ؛حنــ  اللحـم فأكـ  ،الشـحم يأكـ  الأن  حلـ  فـنن"
 ال زاا ال،دلد.

 طالب:...........
 ها.

 طالب:...........
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  وش هع؟
 طالب:...........

هوو  وعنوع هوحا "الشـحم مـ  يخلـ  ال اللحـم ألن ؛حنـ  اللحـم فأك  ،الشحم يأك  الأن  حل  فنن"
 اًل.، لون لد لوجد فع ب يمة األنعام أو  يرها ما فيه من ال زاا ما ي لوجد معه الدسم أصالغالٍ

ا"  "وإذا حل  أن ال يأك  لحم 
 طالب:...........

موو  علووى كوو  مووا حووواه جلووده، ومكلووه لحووم الجووزور   وووه؛ أل  هنوواك أالووة مكوو  لحكووم ال نزيوور مووكاًل حب
ًة لود   فوع اللحوم عرًفوا، وي لغوًة، ي لود   فيوه لغوو،م  جميا موا حوواه جلوده، لوون هنوا ال،وحم ي 

 وي عبرًفا، وهناك...
 طالب:...........

 ها.
 طالب:...........

 شو؟
 طالب:...........

 حقيقة شرعية.
ـ يأك  ال أن حل  وإذا" ـ ردي ـ ولـم ا،لحم   السـم  أو رائالطـ أو األنعـا  لحـم مـ  فأكـ  ،بعينـ  الحم 

ل ووا لحووم، لووون لووو لصوود لوواا: ك [12فــاطر:] {ٺ   ٺ   ٺ  ڀ   ٺ   }أل  كلووه لحووم  "حنــ 
اللحم أنا لصد  اللحم األحمر، الودجاج أنوا موا أسوميه لحوم، فوع نواس موا وسومو  الودجاج لحوم، وي 

 وبسمو  السمك لحم وعنع عبرًفا، وأراا العر  لم وحنك.
 طالب:...........

 ها.
 طالب:...........

 لحقيقة اللغوية عند عموم الناس ف ع األص ، لوون بعوا النواسفع الحقائ  الكالث   ا لم تم نا ا
وور  ال ووا  عنوودهم،  مووا وعوور  هووحه الحقيقووة وعوور  الحقيقووة العرفيووة، وبعووا ال اصووة وعرفووو  العب

ر بقدرها.   ف حه األمور تبقدف
 وعنع زاا فيه الماء، وصار و،رب شرب. "فشرب  ا،س يي   يأك  ال أن حل  ذاوإ"
 إال حنـ "وعنوع زاا فوع كميوة الموااة علوى المواء، وصوار  مموا لفكو   "فأكل  ،يشرب  ال فشرب  أو"

 . "ني  ل  يك ن  أن
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ا فشــرب " مينووه وألنووه نقووا  "فأكلــ  ،يشــرب  ال أوألنووه صووحف أنووه طعمووه " "إذا حلــ  أال يأكــ  ســ يي 
ا ل وا فوع جوفوه بأك  موا حلو  أو شورب موا حلو  عليوه، هوحه الموااة ال وع حلو  علي وا صوحف أنوه أ

 وطعم ا بما هو أعم من األك  وال،رب.
  ا حل  أي وأك  أو حلو  أي و،ورب فوع موواا هوع فوع أصول ا صولبة، موم توحوب فوع الإوم، ف أ وح 
حكم الم،روب، فع حالوة المإ حل  أي وأكو  حوالو فوهوعه فوع فموه ح وى  اب، وانسواب  لوى 

 ووحه ال ريقووة، موون حلوو  أي و،ووربه صووار جوفووه وحنووك وي مووا وحنووك؟ هوو  نقوووا: أكوو ؟ أل  أكلووه ب
 شربه باع باره ما انساب  لى جوفه ح ى ساا، والسائ  م،روب.

ــ " ــ  يكــ ن  أن إال حن ــ  ل مكلووه لووو حلوو  أي وأكوو  موون هووحا ال عووام، فعصووره وزاا عليووه الموواء  "ني
 وشربه، أظن بعا الم رفين و،ربو  عصير الحمام، تدر  وا أبو عبد الرحمن؟

 .طالب:..........
 ها.

 طالب:...........
 ها.

 طالب:...........
 عندكم أوام الملوية الملك فاروم وبعصر له الحمام.

 طالب:...........
 ها.

 طالب:...........
  وش لو ؟

 طالب:...........
أنت شربت عصير البارحع الببسر من أحسن ما وكو  َمن ل صوور    البوارحع وصوير عصوير؟   

نة ألووو  ومالممائوووة واحووود وأربعوووين م بعوووة بوووويم فوووع كيإيوووة تحضوووير فوووع ك ووواب لل وووبخ م بووووع سووو
 الجمبر  بالمالونيز هحا فع مصر، ه  وبعر  هحا عند  يرهم؟ المالونيز ما عبر   ي من...

 طالب:...........
 ها.

 طالب:...........
األموور  وه البعارين موجواة فع ك  مكوا ، والإقور موجووا فوع كو  مكوا ، والحاجوة والج و  و إواء 

عنود نوواسن األموور نسووبية، لونوه كونووه لبكبوت فووع ك واب، ويب بووا هوحا الو وواب لبو  مووا وقورب موون مائووة 
 سنة بالع مالث سنوا  ويكم  مائة سنة تحضير الجمبر  بالمالونيز، عندكم.

 طالب:...........
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 عندكم.
 طالب:...........

اا فب حووت الوودنيا وأبتوور  النوواس، علووى كوو  حوواا أمووور الوودنيا  يوور مأسووو ن علي ووا، الم ووم رأس الموو
وا فب لحوو «وهللا ال الفيــر أىشــى علــيكم» -عليوه الصووالة والسوالم–وحصو  موا  ،ووع منوه النبووع  ت لمف

 الدنيا تنازا الناس عن أاوان م وعون أعراهو م، وعنوع عمووم النواس واي األموة في وا  يور، لوون فوع
 ككيرن من األحواا.

وهللا ال الفيــر أىشـــى »ا تنوووازلوا عوون عوورضن وي الووون وأكوو  النوواس الجيوو  مووون الجوووع والإقوور، فموو
كمــا  علــيكم، ولكــ  أىشــى أن ت فــىا علــيكم الــدنيا كمــا ف ىحــق علــى الــلي  مــ  قــ لكم، فىنافســ ها

 .«تنافس ها
 يوعنووع ي و،وورب بمعنووى أنووه شوورًبا ك،وورب الموواء، أو ي وأكوو  بمعنووى أنووه  "نيــ  لــ  يكــ ن  أن إال"

 ام المأكوا.وأك  هحا السوي  كما وأك  ال ع
 ت من لده فع لده تمرة وقوا: وهللا ما أك  ال مرة هحه، فسق "تمرة   يأك  ال أن بالطالق حل  وإذا"

فع وعاءن فيه تمرل ككير، فع زمبي  فيه تمر،    كانت من نإب ال مور ف ميزهوا صوعٍ، وا  كانوت 
 من نوعن آ ر س   تمييزها وا راج ا.   

 طــ و  مــ  نــعم   ،واحــدة   منــ  كــ نن أفــ تمــر   فــ  ف قعــق ،مــرة  ت يأكــ  ال أن بــالطالق حلــ  وإذا"
 لوجوا ال،ب ة يح ماا أ  توو  هع هحه ال مرة. "زوجى 

 يأكـ  ىحىـ" ي لبلوزم بالوإوارة "حنثـ  يىحيـق وال"حىى يعلم أنها ليسق الىـ  وقعـق اليمـي  عليهـا، 
وبمنوا  ة المحلوو  علي وا، لوونألنه   ا أك  ال مر كله عرفنوا وجزمنوا بأنوه أكو  هوحه ال مور  "كل  الىمر

 من زوج ه  لى م ى؟  
  لى م ى وبمنا من زوج ه؟

 طالب:...........
 ح ى..

 طالب:...........
ا، وي هو ما لاا: حنك، ما لبلزم بالوإارة؛ ألنه لم ل حق  ما حبل  عليه بيقين، واألص  بقواء النووا

 المحلو  علي ا لبقى م وراا، لبقوى مكو وبمكفن من وطئ زوج ه؛ يح ماا أ  توو  هحه ال مرة هع 
اللووع موور مووا المووزاب وسووقط عليووه موواء أو تووراا هوو  جوواءه شووعءل موون رشوواش النجاسووة أو مووا جوواءه، 

 فق ا ال،ك باليقين وجلب تح ه، كب  ال مر كله ع،ا  تجزم أنك حنكت وتبوإ لر.
 طالب:...........

 مك  من ا  ل ت أ  ه بأجنبية، ومي ةل بمزكاة.
 ........طالب:...
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  وه   ا حل  بال الم  وه.
 طالب:...........

 وين؟
 طالب:...........

 ي هو حل  بال الم  وش معناه؟    أكلت هحه ال مرة ف ع طال ، هحا معنى حل  بال الم.
 طالب:...........

  وه تريد أنه على لوا الجم ور أو على ما وبإ ى هحه مسألة مانية، مر  ب ا ن ائر.
 ووه ال موورة ال ووع ولعووت فووع الزمبيوو  أي تب وورفج علووى مووا  كووره أهوو  العلووم فوويمن اشوو ب ت أ  وقووا: هووحه

مفلإة بأجنبية أو اش ب ت مي ة بمزكاة، ويإرلو  بين ما   ا كانت هحه األ ت فع بلدن فيه األلو  ال
ع من السكا ، ب  الماللين وج نٍ ك  هحه األعداا من أج  أ  ه؟ وكحلك اش ب ت ميتل بمزكاةن فو
ين الموسم مكاًل، وكم عدا المبزكى فع الموسم من ال داوا واألهاحع تبج نٍ ما كون ا واحدة من ب

 األلو  المفلإة، وهحه ال مرة من بين ألو  مفلإة من ال مر؟
 طالب:...........

 ها.
 طالب:...........

 موا ا تسوو  ب وحه زمبي ل فيه ع،رة أي  تمورة، لووا: أن وا ت و لط بال بقوة األولوى مون ال مور، طيوٍ
  ا  ال بقة؟ وا ا أ رجت ال مرة من ال بقة األولى نزلت  لى ال بقة...ما تدر  ال مييز فيه صوعوبة

 كا  النوع واحد، أما   ا كانت تمرة من نوعن  ير النوع الح  بين لدوه هحا ما فيه  شكاا.
 طالب:...........

وور علووى القوووا: بووأ  الحلوو  بووال الم وبو وور بكإووارة ومووين، ولوويب هووحا ب عليوو ن لل ووي هووو   ا كإف الم إف
 على هحا األك  على لوا األككر.

 طالب:...........
 وجوز أ  وبوإ لر لب  الحنك.

 طالب:...........
 ويزيد صالة، بعدا النجب ويزيد صالة.

 طالب:...........
  وش لو  لزيد، وأك  ك  الزمبي  ويزيد واحدة؟

 طالب:...........
 موجواة هو ما حل  أ ...ي..ي ال ن ير  ير م اب .ي..ي هحه 

 طالب:...........
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 ها.
 طالب: مسأل  االشى ا .

  وه مسألة األش باه أ  ه بأجنبية، ومي ة بمزكاة ألرب.
  أل "يمينــ  فــ  ي ــر لــم واحــدة ضــرب    بهــا ضــرب ف فجمعهــا أســ ا    عشــرة يضــرب  أن حلــ  ولــ "

 أالوٍ بجمع وا، هورب ا مإورم فاهوربوه ب وا مإرلوة أنووى مون ال أالٍ بع،رة األسووا  ي وحصو  بال
هووربه بووه مجموعووة، وليسووت المجموعووة كالواحوودة، لووون   ا كووا  فووع ومينووه حلوو  أ  وضووربه ع،وورة 
أسوا ، مم طرأ عليه الضع  أو المورض، فوأراا أ  و ورج مون هوحه اليموين كموا فوع الحود، كموا فوع 

وضوورب المحلووو  عليووه موورة واحوودة بع،وورة أسوووا   لصووة ألوووب مووا امرأتووه   ا كا ...هوو  وبإ ووى بأنووه
 مجموعة؟    

 طالب:...........
 ها.

 طالب:...........
 ي، الرويج  الح  زنا.

 طالب: حدي  أن  ف  الرويج .
 الرويج  الح  زنا.
 طالب:...........

 ي، هحا لبرجا  لى ني ه، اليمين لبرجا فع  لك  لى ني ه.
 طالب:...........

 ها.
 ..........طالب:.

 ع،رة أسوا  ي ما تساو ، لون لو كا  له نية فع هحا ان  ى اإلشكاا.
نوه موا أل "يمينـ  فـ  ي ـر لـم واحدة ضرب    بها ضرب ف فجمعها أس ا    عشرة يضرب  أن حل  ول "

 ل حق  المحلو  عليه وي ال د  منه وال أالٍ.
 ".يكلم  ال أن حل  ول "

 طالب:...........
وورب مائووة لووو طوورأ عليووه شووع ء، وعنووع م وورج شوورعع كمووا هووو فووع شووأ  الرويجوو  الووح  زنووا، ولووو هب

رب ع،رة أسووا  موا ، تبجموا هوحه  رب مائة جلدة ما ، وهنا وبقاا: لو هب جلدة ما ، لالوا: لو هب
 األسوا ، أو وبوإ لر عن ومينه وين  ع اإلشكاا.

 طالب:...........
 أل  فيه بدا هنا وهو ميسور، نعم. 
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 .....طالب:......
 هناك ما فع بدا ما لوجد  ي وبع   الحد.

 طالب:...........
رب بعكواًي فيه...   وه، لصة ألوب، ومسألة الرويج  الح  زنا هب

 طالب:...........
 ها.

 طالب:...........
 أ  ل  تإض .

 طالب:...........
  وش فيه؟

 طالب:...........
  وه، وليب له بدا.
 طالب:...........

 له بدا. بال شك
 طالب:...........

 اهرب به وي تحنك، والوإارة مبنية على الحنك، اا على أنه ما كإفر.
سووائ  ر وعنوودنا اآل  بووين النوواس " حنــ   ال  ســر  إليــ  أرســ  أو إليــ  فكىــب ،يكلمــ  ال أن حلــ  ولــ "

الم الجوووواا حلووو  أي وبولموووه، فأرسووو   ليوووه رسوووالة جوووواا، ككيوووًرا موووا وككووور السوووفاا فوووع  رسووواا ال ووو
 بالجواا.
رض، الرسالة ك ابة سواًء كانت علوى ورلوة أو علوى األ" إلي  فكىب ،يكلم  ال أن حل ول  وقوا: "

 لو ك ٍ على األرض.
 طالب:...........

 ها.
 طالب:...........

  وه.
م،واف ة ال وع الإرم بوين ال" يشافه  ال أن أراد يك ن  أن إال، حن   ال  سر  إلي  أرس  أو"فكىب إلي  

نوود أهوو  العلووم تحوودلك. المكاتبووة، والرسووالة، ونصووٍ العالمووة كوو  هووحا موون بوواب اإل بووار وهووو هووع ع
ٍ أوسا من ال حدلك؛ أل  ال حدلك بالم،اف ة، واإل بار أعم من الم،اف ة والو ابة واإلشوارة ونصو

ر ل صووالعالمووة، فوون ا حلوو  أي وب بوور فالًنووا ام نعووت كوو  هووحه األمووور، وا ا حلوو  أي وبحوود لث فالًنووا ا
 األمر على الم،اف ة كما هو مقرر فع ك ٍ علوم الحدلك.
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 أراد ن يكـ  أن إال، حنـ   ال  سـر  إليـ  أرسـ  أو، فكىب إليـ  يكلم  ال أن حل ول  وعندنا وقوا: " 
 وصدم أنه كلمه؟  "حل  أن ال ي كلم ، فكىب إلي "وس قيم مك  هحا  "يشافه  ال أن

 طالب:...........
 ها.

 طالب:...........
 ؟شو

 طالب:...........
 شو؟

 طالب:...........
 وووه لاعوودة فووع بعووا األبووواب، وعنووع ح ووى الو ابووة ماشووية فووع علوووم الحوودلك، وال  وواب ماشووع، 

ا: هوو  وجوووز أ  تقووو  "حلــ  أن ال ي كلمــ "والم،وواف ة، واإلشووارة كل ووا ماشووية، لووون فووع األومووا  هنووا 
منع وك ٍ لع ك اب؟  حدف

 ......طالب:.....
 ها.

 طالب:...........
ي   ا لصوود أي وبولمووه لصووود ال جوورا  كووو  هووحه تق وووا ال جوورا ، بوودلي  أنوووه لووو ك وووٍ  ليووه بالسوووالم 

 انق عت ال جرة.
 طالب: الرسال  الص تي ؟

 هحه مكالمة، نقوا: كلمه، الرسالة الصوتية.
ــ  " ــب إلي ــ  أرســ  أوفكى ــ   ال  ســر  إلي حٍ وشووو وقوووا صووا " يشــافه ال أن أراد يكــ ن  أن إال، حن

 المغنع عن المسألة األ يرة؟
 طالب:...........

  وش وقوا؟
 طالب:...........

أل  األص  فع الوالم الن  ، الن   هحا هو األص  فع الوالم؛ ولحلك فع علوم الحدلك وبإرلو  
منع فووال  األصوو  فووع ال حوودلك الم،وواف ة مكوو  سوومعت منع، أ برنووع فووال ، وحوودف  بووين أ برنووع وحوودف

 فالًنا، واألص  فع اإل بار ما هو أعم من  لك.
 طالب:...........

 ها.
 طالب:...........
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علم فوع فورم، لوون فع فرم بين ال حدلك واإل بار؟ عند أه  ال [4]الزلزل : {ڃ   ڃ   ڃ }
ــــ : {ڃ   ڃ   ڃ }: -جوووو ف وعووووال–فووووع لولووووه  اإل بووووار،  جعوووو  ال حوووودلك ل نوووواوا [4]الزلزل

حدلك، علوى كو  حواا المسوألة اصو الحية، واألصو  فوع اإل بوار أنوه أعوم مون واإل بار ل ناوا ال 
مك صوودم عليووه أنووه أ بوورك، ب ووال  موون أ بوورك لوود وكووو  ب حوودلك أو مكوو  مووا  ال حوودلك، فموون حوودف

 للنا: بك ابة أو  شارة؛ ألنه وحص  ال بر، أو نصٍ عالمة.
 طالب:...........

عالمووة علووى اسوو يقا  صوواحٍ البيووت؟ هووحا نصووٍ  اآل    ا أبولوود المصووباا فووع آ وور الليوو  مووا هووو
عالمووة مكوو  نصووٍ العالمووة، ومووا األسوو  أنووه فووع بعووا الووبالا وبعالووٍ الووح  لبولوود النووور فووع آ وور 

 اللي ، وهللا المس عا . 
 طالب:...........

 نعم.
 طالب:...........

 هحه عكس ا تماًما هع عكس ا.
 طالب:...........

حص  هحا بجزئه، لون حل  أ  و رج صدم منه أنه  رج جوزءل ي أنت ان ر حل  أ  لد   ي و
 منه ي لنإك عنه؛ ولحلك   ا طلف  لد المرأة وحص  وي ما وحص ؟

 طالب: يحص .
 وحص  عند أه  العلم.

 طالب:...........
 هو المقصوا المرأة؛ أل  هحا أمر ي لنإك.

لوه ي وعنوع أفع مع وإه فع المسجد وب ورج ر  -عليه الصالة والسالم-كونه  نوه أسوه  لوى عائ،وة تبرج ل
  رج وا   رج جزءل منه، فالباب هحا  ير الباب  اك و  ل  هحا عن  اك.

 طالب:...........
 ها.

 طالب:...........
  ا حل  أي لد   أو حل  أ  لد   موكاًل حلو  أ  لود   موا أا و   ي لوده وصوح أنوه ا و ؟ موا 

ايح يووا  ي وب وورج شووياًلا موون بدنووه، وفووع الوود وا ي وصووح أنووه ا وو ، وحلوو  أي و وورج، فموون بوواب 
 ل حق   لى بد وله جملًة، مك  ما لالوا فع ال الم: طالم البعا و،م  الو .

 الل م ص  ل وسلم على عبدك ونبيك.
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 طالب:...........
 بإعله كله.

 طالب:...........
 عليه بدرس.... وه، لون الباب الح  لليه ك اب النحور وعنع

 الب:...........ط
 بعد  مسة أش ر نوم ؟

 طالب:...........
 وعنع مك  شغلنا اليوم؟ 

 طالب:...........
 ي اليوم أل  بككير.
 طالب:...........

 ها.
 طالب:...........

 وهللا نحن بوانا نن يه.
 طالب:...........

 ها.
 طالب:...........

 اروس....وأربعين، أربعة وع،رين صإحة كم وجع الدرس البالع؟ من مالمة وع،رين  لى سبا
 طالب: مع النياش والى سع سىك ن أزيد.

 ها.
 طالب: سىك ن أزيد مع النياش والى سع.

  وه ل ًعا.
 طالب:...........

 ها.
 طالب:...........

وهللا مووا أمامنووا  ي ال اتمووة فقووط اللووع ت،وووفوه، وعنووع لبوو  رمضووا ؟ ي صووعٍ، أنووا موجوووا، لووون 
 وا  ما هم موجوالن، ال الب ما هو موجوالن.اإل 

 طالب:...........
 ها.

 طالب:...........
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 لون أنا ما موجوا.
 طالب:...........

منا وعنع حدفث األمة عنه، وهو واحدل من هحه األمة.  حدف
 طالب:...........

 شو؟
 طالب: ف  درس األس  ع الياد ؟

 م إقين على هحا؟
 طالب:...........

 أنه فع ارس األسبوع القاام نأ ح نص  الباب. األص 
 طالب:...........

 الباب أطوا من ارس، تبريدو  أ  وبعجف  أو لبفجف ؟
 طالب:...........

 ونق  على األلضية.
 طالب: نق  على كىا  آدا  الياض .

 أنا ما أار  شو آااب القاهع وبقدم على ك اب األلضية؟ 
 طالب:...........

بنا هحا فع اروسن ككيرًة....لنية نعر    اتج ت ا  جرف
 طالب:...........

  وش في ا.
 طالب:...........

 وص ..وص ، اآل  األصلع وجٍ لصه، واوش لو  اإلهرار فع هحا؟
 طالب: ل  ما كان ط ي ؟

 ي، ما هو ب وي  ما وصلح ل م، وا ا طوي  ما وصلح لنا، أنت مضغو ل عليك أنت؟
 ...طالب:........

 ما أنت بحاج ه أنت.
 

  

 


